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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

 
 
1.A especificidade da 
psicologia como ciência 
 
 
1.1- O objeto de estudo da 

psicologia. 
 

1.2- A psicologia e as 
outras ciências. 

 
1.3- O conhecimento do 

senso comum e o 
conhecimento 
científico. 

 
3. Áreas de especialização 

em psicologia 

 

 
 
Revelar uma visão alargada da psicologia como área 

científica do estudo do comportamento humano. 

 

Demonstrar compreender a importância do estudo do 

ser humano em toda a sua complexidade. 

 

Compreender o objeto de estudo da Psicologia  

 
Distinguir comportamento de processos mentais. 

 

Demonstrar compreender a distinção entre 

conhecimento do senso comum de conhecimento 

científico. 

 

Revelar conhecimento da psicologia quer como área 

científica, quer como área profissional (áreas de 

especialização da psicologia). 

 

 
Grupo I 
 
- 10 Itens de seleção – escolha 
múltipla 
 
 
Grupo II 
- 3 Itens de correspondência- 
 
 
 
Grupo III 
6- Itens de resposta curta e 
restritiva. 
 
 
 
 
 
A prova é cotada para 200 
pontos 
 
  

 
 
 
30 pontos 
 
 
 
 
87 pontos 
 
 
 
 
83 pontos 
 
 
 
 

 
Nos itens de escolha múltipla, a 
cotação só é atribuída às 
respostas que apresentem de 
forma inequívoca a opção 
correta. 
 
As respostas ilegíveis ou que 
não possam ser claramente 
identificadas são classificadas 
com zero pontos. 
 
Utilização adequada da 
terminologia da disciplina. 
 
Apresentação dos conteúdos 
relevantes de forma completa, 
articulada e coerente. 
 
Clareza das respostas e solidez 
dos conhecimentos 
demonstrados. 
 
 Coerência inerente à seleção 
de exemplos a que o 
examinando recorre para a 
contextualização da sua 
resposta, quando lhe é 
solicitado.  

 
Caneta de 
esferográfica 
de tinta azul 
ou preta. 
 
As respostas 
são registadas 
em folha 
própria, 
fornecida pelo 
estabelecimen
to de ensino. 
 
Não é 
permitido o 
uso de 
corretor. 

 


